
KOSSUTH POLITIKAI TERVEI AZ AMERIKAI 
EGYESÜLT-ÁLLAMOKBAN.1 

KOSSUTH 1851 október 24-én szűkebb kíséretével a southhamptoni öböl-
ben hajóra szállt, hogy az Amerikai Egyesült-Államokba utazzék, 
Idestova másfél hónap telt el azóta, hogy kisázsiai internáltsága véget 

é r t ; ez a másfél hónap azonban nemcsak sok sikert, hanem sok csalódást is 
jelentett számára. A személyével kapcsolatos események ugyanis élénken iga-
zolták azt, hogy a nemzetközi politikából hosszú internáltsága folytán történt 
kikapcsolódása miatt még akkor is rendkívüli tisztánlátásra és határtalan sze-
rencsére lett volna szüksége, ha politikai impresszionizmusa nem korlátozta 
volna az események tárgyilagos megítélésében. Kiszabadulásától kezdve csak 
egy határozott cél lebegett lelki szemei e lőtt : az újabb magyar felszabadító 
háború előkészítése és keresztülvitele. Ennek a kiforrott akarásnak a nemzet-
közi politikai helyzettel való diszharmóniája vonult végig vörös fonálként azon 
a sikerekben és csalódásokban gazdag úton, melynek állomásait Spezzia, Mar-
seilles, Gibraltár, Lissabon és az angol városok jelezték. 

Még mielőtt Angliát elhagyta volna, körvonalaiban tisztán állt előtte 
az a politikai programm, melyet amerikai tartózkodása idejére magának célul 
kitűzött. A magyarság iránti rokonszenv felébresztése és az újabb felszabadító 
háború előkészítése érdekében tervezett amerikai körútját ugyanis egy angol-
amerikai szövetség eszméjének népszerűsítésére óhajtotta felhasználni. Az erre 
vonatkozó ösztönzést Walker Róbert, volt amerikai pénzügyi államtitkártól 
nyerte, akivel angliai körútján ismerkedett meg. A vele történt tárgyalások 
során arra a meggyőződésre jutott, hogy a nagy angolszász nemzeteknek alkot-
mányos szabadságra támaszkodó szövetsége képezheti az egyetlen szilárd alapot 
az európai kontinensen uralkodó abszolutizmus ellensúlyozására. Ezen szö-
vetség tulajdonképeni célját az intervenció jogelméletének olyan értelmezésé-
ben, illetve érvényesítésében látta, mely szerint a nemzetek önrendelkezési 
jogát maguknak az egyes nemzeteknek kell kölcsönösen biztosítaniok. A viszo-
nosság elvéből következik továbbá, hogy az egyik nemzet önrendelkezési jogá-
nak egy másik által való megsértése esetén a többi nemzetnek válik köteles-
ségévé a megsértett nemzet önrendelkezési jogának hatalmi túlsúly vagy fegy-
veres beavatkozással való biztosítása. Magyarország felszabadítását tehát ezzel 
az intervenciós jogelmélettel, a jogelméletet pedig a nagy angolszász nemzetek 
e célra irányuló szövetségével vélte alátámaszthatónak. 

Mialatt a Humboldt-gőzös fedélzetén Kossuth Newyork felé tartott, az 
amerikai politikai körök épúgy, mint a közvélemény, különös érdeklődést 
tanusított személye iránt. Á nagy lapok naponként hasábos közleményekben 
számoltak be útjának minden mozzanatáról és a szokottnál kimerítőbben 

1 Szemelvény a cikkírónak készülő Kossuth-tanulmányából. E cikk javarészt Feleky 
Károly, Newyorkban élő hazánkfiának magángyüjteményében őrzött emigrációs forrás-
anyaga alapján készült. 
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tájékoztatták a közvéleményt az európai politikai viszonyokról. Az Unió pol-
gársága részéről a nemzetközi politika iránti fokozottabb érdeklődés annál is 
inkább érthető volt, mert az amerikai belpolitikai helyzet a mozdulatlanság 
képét nyujtotta. Azonban kétségtelen, hogy ez a mozdulatlanság a vihar előtti 
csendhez hasonlított. Ugyanis az a harc, mely a néger rabszolgák felszabadí-
tása végett az Északi és Déli Államok közt hosszú éveken át minden egyéb 
belső kérdést háttérbe szorított, egy pártközi egyezség által ideiglenesen holt-
pontra jutott. Nem csoda tehát, ha erre a várakozásteljes helyzetre tekintettel 
a kongresszus téli ülésszakának 1851 decemberi megnyitása nagyjelentőségű-
nek igérkezett. Az 1852-iki elnökválasztás ugyanis már előrevetette árnyékát, 
melynek különös jelentőséget kölcsönzött az a körülmény, hogy a két vezető 
pártnak egymástól eltérő álláspontja volt a rabszolgakérdésben létrejött pak-
tum életképességére nézve. Ezért mindenki abban a meggyőződésben élt, hogy 
majd az elnökválasztás kimenetele fogja eldönteni, vajjon a paktum fenn-
tartható lesz-e és vele együtt az Unió belpolitikájában elkövetkezik-e a várva-
várt béke, vagy pedig olyan válságos idők előtt állnak az Amerikai Egyesült-
Államok, amelyekben az ellentétek előbb-utóbb fegyveres harcra vezetnek. 

Ilyen feszült politikai légkörben lépett Kossuth 1851 december 5-én 
Amerika partjaira. Newyorki első programmbontása, melyben a nemzetek ön-
rendelkezési joga, az új intervenciós jogelmélet és Magyarország haladéktalan 
felszabadítása mellett foglalt állást, a tömegekből olyan határtalan lelkesedést 
és személye, valamint a magyar ügy iránt olyan rokonszenvet váltott ki, mely 
teljesen példátlan az Unió történetében. Személyének varázsa alatt a külön-
böző pártokhoz tartozó politikusok úgy nyilatkoztak, hogy, ha a nyilatkoza-
tokat szószerint értelmeznénk, azt kellene hinnünk, hogy Kossuth egy csa-
pásra megnyerte politikai terveinek az Újvilágot. 

A valóságban azonban programmb ontása a szövetséges kormányt meg-
lehetősen kényes helyzetbe juttatta. Ugyanis a kormány akkor, amikor Kos-
suthnak ajánlatot tett az Unióba való elszállítására, nem számolt azzal a lehe-
tőséggel, hogy Kossuth az Unióban egy újabb magyar felkelés szervezése 
érdekében propagandát szándékozik kifejteni. A kormány tulajdonképen abban 
a hitben élt, hogy Kossuth az Uniót menedékhelynek tekinti, ahol hátralevő 
napjait, mint köztiszteletben álló, de közpályáján sikertelen hazafi vissza-
vonultan leélheti. De nemcsak a szövetséges kormányt, hanem a vezető pár-
tokat sem elégítette ki politikai programmjával. «. . . Minden beléje helyezett 
reményünk odaveszett — írja Garrison, a rabszolgaság eltörléseért küzdők 
vezére. — Vallásos kötelességünknek mondja Kossuth, hogy az Unió Magyar-
ország felszabadítása végett közbelépjen, de nem veszi tudomásul azt a politikai 
következetlenséget, amelyet a rabszolgakérdésben való hallgatása által árul 
el. Milyen ethikai alapon harcoljon az Unió idegen világrész népeinek szabad-
ságáért, amikor a fehérek és feketék közötti jogegyenlőséget még a saját terü-
letén sem valósította meg . . . » 

Hasonlóképen a whig-párt is nagy tartózkodással viseltetett Kossuth 
irányában, mert a rabszolgakérdésben való hallgatása ellenére is a pártban 
az a meggyőződés alakult ki, hogy a Kossuth által hirdetett intervenció ellen-
tétben áll a nagynehezen tető alá hozott paktum szellemével. Egyedül a demo-
krata párt progresszívebb szárnya közeledett a maga nagyobb hajlékonyságá-
nál fogva Kossuthhoz. Ezt pedig abban a reményben tette, hogy őt intervenciós 
politikája elejtésének célszerűségéről sikerül majd meggyőznie. De a párt 
számított még arra is, hogy Kossuth agitatórius képességeit az elnökválasztási 

Napkelet 2 9 



450 

harcban a saját javára értékesítheti, aminek ellenében uralomrajutása esetére 
politikai és anyagi támogatását helyezte kilátásba. A demokrata párt egyéb-
ként azt a tanácsot adta Kossuthnak, hogy politikai programmjából ejtse el 
az elméleti szabadságjogok különös hangsúlyozását, mert különben a Déli 
Államok politikusai,— tartozzanak bár a whig- vagy a demokrata-párthoz, -— 
már a Déli Államok rabszolgarendszerének lélektanánál fogva is feltétlenül 
ellene fordulnak. Az amerikai közvélemény előtt inkább domborítsa ki azt, 
hogy Magyarország függetlensége a magyar alkotmányos jogfejlődés termé-
szetes eredménye; mutasson rá továbbá az alkotmányos önkormányzatnak 
a bécsi centralizációval szemben kifejtett évszázados küzdelmére. Ezek olyan 
szempontok, amelyek iránt nemcsak a demokrata, hanem a konzervatív ame-
rikai politikusok is kétségkívül fogékonyak. Ami pedig az intervenciót illeti, 
azt csak elméleti alapon tárgyalja: ne sürgessen fegyveres beavatkozást a 
magyar ügyben, hanem fejtse ki inkább azt, hogy egyetlen egy amerikai ka-
tona életét, sőt még egy dollárnyi értéket sem áll szándékában agitációja által 
a pusztulás veszélyének tenni ki. Egyedüli óhaja csak arra irányul, hogy a szö-
vetséges kongresszus a magyar kérdést a maga valóságában ismerje meg és 
annak alapján foglaljon állást benne legjobb meggyőződése szerint. A demo-
krata pártnak egyébként nem volt kifogása az ellen, ha Kossuth az amerikai 
közvélemény előtt felveti a kérdést, vajjon az Unió gazdasági fejlődésének mai 
fokán, amikor már világhatalommá nőtte ki magát, nem volna-e kívánatos a 
közvéleménynek épúgy, mint a politikai pártoknak, a Monroe-doktrina revizió-
jával is foglalkozni. 

Az angol-amerikai szövetséget illetőleg a külpolitikai helyzetre való 
tekintettel a demokrata párt Kossuthnak nem sok sikert jósolt. Az Unióban 
ugyanis nagy elégedetlenséget keltett az angol befolyásnak a középamerikai 
köztársaságokra és a Csendes-óceáni Sandwich-szigetekre való kiterjesztése, 
ami által az amerikai üzleti világ a maga növekvő külkereskedelmét látta ve-
szélyeztetve. Ehhez járult még újabban a cubai expedició, valamint a Nicaragua 
ügyében történt angol beavatkozás. Ilyen körülmények között a demokraták 
szerint Kossuth alkalmatlanabb időpontot nem választhatott volna egy angol-
amerikai szövetség eszméjének felvetésére. Amennyiben azonban hajlandó 
volna politikai programmjának ilyen értelmű reviziójára, a demokrata párt 
a washingtoni szövetséges kormány hallgatag beleegyezését igyekszik meg-
szerezni ahhoz, hogy a párt az új magyar felszabadító háború céljaira toboroz-
hasson és a hadianyaggyártást is kezébe vehesse. Sőt a párt egyik vezető tagjá-
tól ajánlatot kapott arra is, hogy a párt, uralomra jutása esetén, hajlandó 
részére az amerikai kereskedelmi flotta egyik legmodernebb egységét meg-
vásárolni. 

Ez volt végre az első komolynak látszó ajánlat, melyet partraszállása 
óta kapott. Újra nagy optimizmussal nézett útjának sikere elé, jóllehet a külön-
böző oldalról nyert tanácsok és üres biztatások megérkezése óta sokszor le-
hangolták. A demokraták támogatása azonban egy hosszúlejáratú váltóhoz, 
az elnökválasztási harcban való győzelemhez volt kötve. Ha tehát tanácsaikat 
és ajánlataikat elfogadja, az nemcsak egyet jelent politikai programmjának 
gyökeres reviziójával, hanem a keresztülvitelnek olyan elodázásával, amelyet 
az európai forradalom megszervezésére Mazziniékkal kötött londoni megálla-
podásaival aligha bírt összhangba hozni. Bár időközben megérkezett Napoleon 
Lajos államcsínyjének híre, mely egyet jelentett az abszolutizmusnak a kon-
tinentális európai államokban való megerősödésével, Kossuth mégis rendület-



451 

lenül hitte, hogy az európai forradalomnak annál hevesebben, legkésőbb fél-
éven belül ki kell törnie. Hitte, mert összes politikai tervei erre az eshetőségre 
voltak felépítve. És ha ezt az eshetőséget elejti, kénytelen lett volna programm-
jának időszerűtlenségét beismerni. Tekintettel azonban arra, hogy a washing-
toni kormány tagjaival eddig még nem állt módjában tárgyalnia, a demokra-
tákkal szemben végleges állásfoglalását washingtoni tárgyalásai eredményétől 
tette függővé. 

Amikor Washingtonba ért, ahol az elnöknek és a szövetséges kormánynak 
kisázsiai internáltságából történt kiszabadítását és elszállítását óhajtotta meg-
köszönni, még mindig kétséges volt, vajjon a kongresszus a Déli Államok képvi-
selőinek ellenzése folytán hivatalosan fogadtatásban részesíti-e vagy sem. Maga 
Webster Dániel, külügyi államtitkár az új intervenciós elmélet miatt nagy 
tartózkodással nézett látogatása elé, bár vezető szerepe volt abban, hogy a 
Mississippi-fregatt Kossuthék elszállítása végett Kisazsiába rendeltetett.» 
« . . . Nagy óvatosságot igényel — írja egyik barátjának, — hogy Kossuth ide-
érkezésekor úgy vigyem az ügyeket, hogy a Scyllát és Charybdist kikerüljem. 
Tisztelettel fogunk bánni vele, de semmi biztatást sem nyujtunk neki arra 
nézve, mintha az ország rég bevált politikájától a legkisebb mértékben is el-
térnénk. De ha mégis az intervencióról beszélne hozzám, süketebb leszek a 
kígyónál. . .» 

Fillmore elnök, épúgy, mint Webster, a whig-párt konzervatív szárnyá-
hoz tartoztak és nagy szerepük volt a néger rabszolgákra vonatkozó pártközi 
egyezség létrehozása körül. Fillmore, mint a status quo és az alkotmányos 
jogok képviselője, már Kossuthtal történt első találkozása alkalmával kifej-
tette, hogy politikai multjával ellenkeznék, ha az Unió külpolitikájának 
Kossuth által javasolt irányát az intervenciós jogelméletre vonatkozólag 
magáévá tenné. 

Az elnök tartózkodó magatartása után Kossuth most már csak abban 
reménykedett, hogy Webster, valamint a többi vezető politikusok előtt pro-
grammját sikerrel tudja képviselni. Ezen tárgyalásai során különös gondot 
fordított arra, hogy a politikusok érdeklődését az angol-amerikai szövetség, 
az intervenciós elmélet, sőt a keleti kérdésre is felhívja. Az Unió ugyanis Kali-
fornia birtokba vételével a Csendes-óceán partvidékének jelentős részét sze-
rezte meg és ezáltal világhatalmi állását nagyban megerősítette. Ismételten 
bizonyítgatta tehát Kossuth, hogy a nagy köztársaság fejlődésének mai fokán 
az elzárkózásnak jelen politikáját már sokáig fenn nem tarthatja. Az új orien-
táció szükségességének bizonyságát egyébként a washingtoni kormány azon 
rendelete is igazolja, amellyel az amerikai flottát kereskedelmi kapcsolatok 
felvétele végett Japánba küldte. Ebből önkényt következik, hogy az amerikai 
gyáripar rohamos fejlődésével termelt iparcikkeknek Európába, de főleg a 
kevésbbé versenyképes Dél- és Délkeleteurópába való bevezetését is előbb-
utóbb mérlegelés tárgyává kell tennie. Annak biztosítására, hogy a Dél- és 
Délkeleteurópa felé kiépülő amerikai kereskedelmi kapcsolatba zavartalanul 
kiépíthetők legyenek, egy új amerikai flottabázis megszervezésére terjesztett 
elő javaslatokat. A spezziai öböl helyett, mely az amerikai Földközi-tengeri 
flotta eddigi bázisául szolgált, inkább a török kikötők valamelyikét ajánlotta. 
Késznek nyilatkozott továbbá arra, hogy Mytilene kikötőjének vagy a Catta-
rói öböl török részének e célra való átengedése végett a török portánál köz-
vetítő szerepet vállal. 

De eltekintve azoktól az üzleti előnyöktől, amelyek egy flottabázisnak 
29* 
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a török vizeken való felállításából az amerikai külkereskedelemre hárulnának, 
különösen annak igazolására törekedett, hogy az európai helyzet kulcsa Török-
országban van. Az európai abszolutizmus súlypontja ugyanis az orosz biro-
dalmon nyugszik ; a német fejedelmek, valamint Franciaország és Ausztria 
reakciója viszont a cári autokráciára támaszkodik. Az abszolutizmus ezen 
hálózata csak Törökország földarabolásával válna teljesen konszolidálttá, 
mert az Oroszbirodalom megvívhatatlan európai fölényének és a reá támasz-
kodó reakciós államok biztonságának nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy a 
Boszporus, melyet maga Sándor cár is háza kulcsának nevezett, orosz kézre 
kerüljön. Ha tehát az Unió, mint világhatalom a török kérdéssel szemben 
rokonszenves orientációra volna hajlandó — amelyhez az első lépés a java-
solt flottabázis megszervezése volna — akkor nemcsak új piacokat biztosít-
hatna magának, hanem az európai népek szabadsága ügyének s így Magyar-
országnak is megbecsülhetetlen szolgálatot tehetne. Kétségtelen, hogy Kos-
suthot ezen terveinél az újabb felszabadító háború lehetőségei vezérelték, 
melyet Törökországban óhajtott előkészíteni és amelynél szívesen támaszkodott 
volna úgy politikai szempontból, mint az esetleges hadi utánpótlás biztosítása 
végett egy, az Égei tengerben levő amerikai flottabázisra. 

Mindezen tervekkel szemben azonban a szövetséges kormány csak a 
földközi tengeri amerikai hadiflotta megerősítését volt hajlandó megfontolás 
tárgyává tenni; Webster pedig minden mély rokonszenv ellenére, melyet 
Kossuthtal szemben táplált, csak a következők teljesítésére vállalkozott: 

Először is írásban adott neki igéretet arra, hogy egy magyarországi 
felszabadító háború esetén az ellen óvást nem emel, ha a hadviseléshez szük-
séges eszközök Magyarország részére az amerikai szövetséges kormány hadi-
szergyáraiban javíttatnak. Szóbeli Ígéretet tett továbbá arra, hogy ha Euró-
pában az elnyomott magyar, lengyel vagy olasz nemzet körében a jövőben 
felkelés támad, vagy ha az európai államok között háborúra kerül a sor, melybe 
Ausztria is belekeverednék, főleg, ha a keleti kérdés miatt háború ütne ki, 
az Egyesült-Államok kormányának gondja lesz arra, hogy diplomáciai ügy-
nököt küldjön Európába. Ez az ügynök pedig felhatalmazást fog kapni, hogy 
az európai háborús bonyodalmakkal kapcsolatban újra függetlenségüket 
kereső nemzetek de facto kormányával — amennyiben ilyen kormány a hatal-
mat meg tudja tartani — minden előleges jelentéstétel nélkül a diplomáciai 
érintkezést felvegye. S végül megigérte Webster, hogy mindaddig, míg Magyar-
ország függetlensége az Egyesült-Államok által hivatalosan elismerhető nem 
lesz, Kossuthnak Washingtonba rendelendő képviselőjét a szövetséges kor-
mány bármikor barátságosan fogadja. 

* * * 

Miután Kossuth Washingtont elhagyta, a kormány és a kongresszus 
még sokáig látogatásának hatása alatt állott. Távozása után a kongresszus-
ban hosszas vita fejlődött ki az intervenció körül, amely egyébként a sajtót 
és a közvéleményt is állandóan foglalkoztatta. Demokrata barátai útján Kossuth 
oda igyekezett hatni, hogy a kongresszus függessze fel az 1818-iki semleges-
ségi törvényeket azokkal a hatalmakkal szemben, amelyek más hatalmaknak 
a saját ügyeikbe való beavatkozását kérik, illetve azokkal szemben, amelyek 
önkényesen avatkoznak be mások belső ügyeibe. Ámbár Kossuth azzal is 
megelégedett volna, ha a kongresszus az elvet kimondja, hogy bármely állam 
belső ügyeibe való idegen beavatkozást a nemzetközi jog megsértésének tekinti, 
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azonban a demokraták által benyujtott ilyen értelmű javaslatok közül egy 
sem került elfogadásra. Ugyanis a Déli Államok képviselői egyöntetűen arra 
az álláspontra helyezkedtek, hogy az óvilág egyedül hivatott saját problé-
máinak megoldására, valamint az Unió is egyedül önmagát tartja illetékesnek 
a saját belügyeiben való döntésre. 

Az intervenciós javaslatok megbuktatása után a kongresszus érdeklő-
dése újra az elnökválasztásra összpontosult. Választási jelszavakban ugyan-
csak nem volt hiány. Kétségtelenné vált, hogy a rabszolgakérdésben létrejött 
pártközi egyezség époly ingatag alapon állt, mint ahogy az intervenciónak 
Kossuth által hirdetett jogelmélete ellen vagy mellett sem volt teljesen kifor-
rott közvélemény. Mindamellett Kossuth amerikai körútja során arra a meg-
győződésre jutott, hogy a whig-párt győzelme a külpolitikai indiferentizmus 
fennmaradását, a demokrata párt uralomrajutása ellenében a Monroe dok-
trina revizióját, illetve az Uniónak a világpolitikába való tényleges bekap-
csolódását jelentheti. Mit tehetett volna tehát ilyen körülmények között 
Kossuth? Miután nem sikerült neki sem a kormányt, sem a kongresszust 
politikai programmjának elfogadására birni, a demokrata párt mellé állt, mely 
uralomra jutása esetére legalább támogatását helyezte neki kilátásba és amely-
nek jelöltje, Pierce Franklin tábornok, Kossuth politikája mellett foglalt 
állást, a párt sajtója, a Democratic Review pedig az egész választási harc 
alatt az ő elveivel agitált. 

A választás kimenetele azonban nem kis részben a nagyszámú honosí-
tott amerikaiak szavazatától is függött, akik közt a németek — az írektől 
eltekintve — vezető helyet foglaltak el. Pierce elnökjelölt politikai barátai-
val egyetértve Kossuth arra törekedett, hogy a németeket a demokrata párt 
jelöltjének támogatására birja, mert csak ez a párt mutatott érdeklődést az 
eddigi amerikai külpolitikai semlegesség megszüntetésére. 

«. . . Legyenek amerikaiak — mondá 1852 június 23-án a németekhez 
intézett newyorki beszédében — állampolgári kötelességeik teljesítésében, de 
maradjanak németek az európai szabadságügy iránti rokonszenvükben. Bár 
elvem, hogy idegen állam belső ügyeibe nem avatkozom bele, de azért senki 
sem veheti tőlem rossz néven, ha azt mondom, hogy Európára nézve az új 
amerikai kormány külpolitikai állásfoglalása rendkívüli fontosságú esemény . . . 
Ami a pártokat illeti, a whig-párt nyiltan ellene fordult annak a külpoliti-
kának, amelyet a németamerikai polgárság és én képviselek, a demokrata párt 
pedig egyszerűen hallgatott. Azonban minden okom meg van arra, hogy higy-
jem, miszerint a hallgató párt vezérei előbb-utóbb a hallgatásnak eddigi elveik-
kel összhangban álló kedvező magyarázatát fogják adni. . .» Kossuth beszédje 
olyan hatást gyakorolt az egybegyült németamerikaiakra, hogy a demokrata 
párthoz való tartozásukat a helyszinén határozatilag mondták ki. 

Nem sokkal később Kossuth elhagyta az Újvilágot és Angliából aggo-
dalmas reménységgel várta a demokrata párt győzelmét. Tétovázó, gond-
terhelt lelkét élénken tükrözteti vissza az a levél, melyet röviddel Londonba 
való megérkezése után írt a demokrata párt egy befolyásos tagjához : 

«. . . Az európai forradalom nemcsak hogy küszöbön áll, hanem kitöré-
sét immár lehetetlen tovább halasztani. Nemcsak, hogy teljesen befejezést 
nyert a forradalmi szervezkedés, hanem a kötélnek most már szakadnia kell, 
mert a beszervezett népek nagy tömegét nem lehet sokáig összetartani anélkül, 
hogy magát a szervezetet az árulás veszélyének ne tennénk k i . . . A magam 
részéről abban a helyzetben vagyok, hogy ha egy nagy és két kis gőzhajóm 
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volna, rajtuk 3000 emberrel, 75—100.000 drb fegyverrel, 4 tüzérüteggel és 
ha ezenfelül 100.000 dollár készpénzzel rendelkeznék, még ma a siker remé-
nyében felvenném a harcot: annyira elő van készítve minden Magyarorszá-
gon . . . De vajjon remélhetünk-e valamit igazán az amerikai demokratáktól? 
Vajjon akad-e egy párt vagy csak párttöredék is az Egyesült-Államokban, 
amelyiket még érdekelné a világ szabadsága? . . . Nemzetem nevében ünnepé-
lyesen kötelezem magam, hogy bárki legyen is az, aki engem a fentemlített 
háborús szükségletekhez juttat, az illetőt Magyarország felszabadulása esetén 
a legnagyobb kitüntetéssel és 1,000.000 dollárnyi jutalommal i l l e tem. . . 
Remélem, hogy már volt alkalma beszélnie Pierce tábornokkal és volt ideje 
arra, hogy megállapodjék vele abban, amire nézve a választ a vele való meg-
egyezéstől tette függővé. . . Nagy aggodalommal várom az Ön döntő szavát...» 

Néhány hónappal később a demokrata párt valóban döntő győzelmet 
aratott és Pierce tábornok, aki a választási küzdelmek idején Amerikát nyil-
tan az európai népszabadság adósának mondta, az Egyesült Államok elnöke 
lett. A nagy száműzött azonban hasztalan várta az igéretek beváltását: a 
döntő jelentőségűnek mondott levélválasz elmaradt. Végül is Pulszky Feren-
cet Washingtonba küldte, hogy Pierce elnököt a demokrata párt és Webster 
igéreteinek teljesítésére kérje fel, mert meg volt győződve arról, hogy az idő-
közben kitört milánói zendülés az európai forradalom első fecskéjét jelenti. 

Pulszky küldetésével egyidőben a következő levelet írta a demokrata 
párt egy befolyásos tagjához : «Olaszország lángokban ál l . . . Önök, a kis-
hitű, melegszívű, de cselekvésben lassú amerikaiak, — Önök, a köztársaságiak, 
kik szabadságukat és függetlenségüket az európai támogatásnak köszönhet-
ték — ami egy még ki nem egyenlített adósságuk — Önök hányszor kiáltot-
ták nekem százezer torokból: Halljuk csak meg egyszer az első ágyúdörgést 
az atlanti vizeken keresztül és Ön látni fogja, hogy Amerika mire képes a 
szabadságért. . . Ezúttal hát a Mindenható, az Önök elvhűsége és becsülete 
nevében kiáltom Önökhöz : segítség ! . . .» 

A milánói zendülést hamarosan elfojtották, az amerikai segítség elmaradt 
és Pulszky eredménytelenül tért vissza az Unióból. Elmaradt az amerikai 
segítség, mert a demokrata párt uralomrajutása nem jelentett gyökeres válto-
zást az Unió külpolitikájában, hanem csak nagyobb rugalmasságot és pro-
gresszivebb szellemet a világpolitika eseményeinek célszerűbb mérlegelésében. 
De ez a nagyobb hajlékonyság távolról sem jelentette azt, mintha az új de-
mokrata rezsim célszerűnek látta volna a Kossuth által képviselt szabadság-
törekvéseket az európai abszolutizmussal szemben hathatósan támogatni. 
A választási igéretek beváltása és egy győztes pártra támaszkodó kormány 
felelős politikájának szükségszabta határai nem hozhatók szükségképen egy-
azon nevezőre ; még akkor sem, ha a felelős tényezők a legjobb szándékkal 
igyekeznek a párt által vállalt politikai kötelezettségek teljesítésére. 

Közel egy évnek kellett még eltelnie reménytelen várakozással, míg 
Kossuth, politikai impresszionizmusától felszabadulva, végül is belátta, hogy 
az új demokrata rezsim eredményes támogatására, a pártnak és politikusai-
nak legőszintébb rokonszenve ellenére sem számíthat. 

* * * 

Egyébként a nagy száműzöttnek az 1852-iki elnökválasztás alkalmával 
betöltött politikai szereplése nem mult el tanulság nélkül az amerikai pártok 
történetében. Az amerikai németekhez való viszonya ugyanis az uralmát 
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vesztett whig-párt konzervatívabb elemeinek figyelmét arra a veszedelemre 
fordította, mely az idegen befolyásnak teret enged az amerikai belpolitikában. 
A tapasztalat szerint ugyanis a polgárságnak honosított része politikai jogai-
nak gyakorlása alkalmával annyival is inkább befolyásolhatónak bizonyult, 
mert az óhazához sokszor erősebb érzelmi szálak fűzték, semhogy az új hazá-
nak intézményes politikáját kellőképen mérlegelni tudta volna. Az a mozga-
lom, mely a honosítottak politikai jogainak megszorítására irányult és amely-
hez jórészt Kossuthnak a németamerikaiakra gyakorolt politikai befolyása 
adta meg az ösztönzést, az ú. n. amerikai párt megalakítására vezetett. Ehhez 
a párthoz maga a lelépő elnök, Fillmore is csatlakozott. 

De nemcsak a pártok életében, hanem az amerikai közvélemény előtt 
sem mult el nyomtalanul Kossuth szereplése, mert, mint a szabadságjogok 
és hazaszeretet eszményképe, emléke maradandóan bevésődött és még ma is 
él az amerikai nép lelkében. 

Jánossy Dénes. 

SORSUNK. 

Embersorsokkal mérjük az időt, 
Egy emberöltő: élet s elmulás. 
A más halála serkentő nekünk, 
Mint kis diáknak harangkondulás. 
S ha megpihenni mi is földbe tértünk, 
Sírunk felett sietnek majd a mások: 
A Folytatások és új Indulások! 

CSAK TÉGED BAJ NE ÉRJEN! 

Jaj, mindig jöhet jégverés 
Árvíz, villám, Isten csapása, 
Baj, betegség és fájdalom . . . 
Jaj, gyenge élet, gyermekem, 
Csak téged soha baj ne érjen! 

Lásd, háza van a kis csigának, 
A kagylónak páncélruhája, 
A gesztenyének tüskehéja . . . 
Jaj, gyenge hús, kis gyermekem, 
Csak néked nincsen tüskeházad! 

A jelen percben mily bizton ölellek! 
De ismeretlen percek fenyegetnek . . . 

Talán jó lenne nékem is és néked, 
Ha mint ijedt madárkát régi fészek 
Én elhagyott ölembe rejtenélek, 
És kettőnk titka lenne drága élted! 

Zergényi Ella. 


